UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
FIŞĂ DE PREÎNSCRIERE
PENTRU ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

1. INTRODUCERE
•

•
•
•
•

•

Aceasta este o fișă de preînscriere care are ca scop evaluarea interesului dumneavoastră de
a urma unul dintre cele trei mastere organizate de către Departamentul Pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD) din UTCB, respectiv Management Educațional, Management și
Consiliere Educațională și Tehnologii Didactice Asistate de Calculator.
Pentru aceste mastere sunt alocate 100 de locuri de la buget (fără taxă) și 50 de locuri cu taxă
(2.400 lei/an).
Cursurile au o durată de 2 ani, se desfășoară în regim de weekend și în sistem online.
Cursanții devin studenți ai universității noastre și au toate drepturile care decurg din acest
statut, inclusiv primirea de burse studențești în funcție de mediile obținute în fiecare semestru.
Dacă sunteți interesate/interesați să urmați unul dintre aceste mastere vă rugăm să
completați informațiile de mai jos și să trimiteți această fișă de preînscriere până la 1 iunie
2021, pe adresa de e-mail. dppd.utcb@gmail.com.
În acest mod (transmiterea fișei) vă luăm în evidență și vă vom contacta pentru pașii următori.
De asemenea, informații suplimentare puteți obține de la secretariatul DPPD, la tel.: 021/ 24
2.71.24. În plus, puteți vizita site-ul nostru dppd.utcb.ro și pagina de facebook:
https://www.facebook.com/dppdutcb/

•

Înscrierea propriu-zisă la programele de master se va face în periaoda 14 - 27.06.2021, prin
accesarea simplă a platformei de admitere, scanarea și atașarea următoareor documente, în
copie simplă:
- Certificatul de naștere*
- CI
- Diploma de Bacalaureat
- Diploma de licență (adeverință de absolvire) și suplimentul la diplomă
Până la deschiderea platformei (14.06.2021) vă puteți pregăti (scana) aceste documente.
2. INFORMAȚII PREÎNSCRIERE
1. Numele și prenumele (cu inițiala prenumelui tatălui), conform datelor din certificatul de naștere
(și numele de căsătorie, în paranteză) ...............................................……………………......…………………...........
2. Data nașterii: ziua ……….. . luna…………............anul ………………...............................................................
3. Domiciliul stabil: localitatea.....…………………………........................ județul/sectorul.………………..............
str. ………………………………................................................. nr. . . . . bl. . . . .. sc. ... et. …... apt.....................
4. Telefon.......................................................e-mail ......................................................................................
5. Am absolvit facultatea.......……………….................................................................................................
la universitatea...............................................................din localitatea ..................………....…….............

secția/specializarea absolvită..………………..... ........................................anul absolvirii …..….....................
6. Am mai absolvit Masteratul/Studiile aprofundate (după caz) …..............................................................
la universitatea…………………………….................................. în anul ……………cu finantare de la: Buget/ Taxă
(încercuiți dacă este cazul)

Obs. * Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
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